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Audiovisuais e orientações de uso 

 
Vídeo 1: Internet Slang (Challenge!) 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1 

Bimestre 1º 

Duração  1 min 55 s 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo (BNCC) Eixo Conhecimentos Linguísticos 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Usos de linguagem em meio digital: “internetês” 

Habilidade (BNCC) 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens 
instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de 
palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos 
gráficos, entre outros) na constituição das mensagens. 

 

Objetivo 

• Proporcionar, por meio de atividade desafiadora proposta no vídeo, oportunidades de 
reconhecimento de novas formas de escrita em mensagens instantâneas. 

 

Sugestões de abordagem  

O vídeo deve ser utilizado para favorecer o reconhecimento de novas formas de escrita em 

mensagens instantâneas. Dessa forma, ele oferece, de forma desafiadora, oportunidade para os 

alunos identificarem o significado de palavras abreviadas e formadas por combinação de letras e 

números, empregadas em mensagens instantâneas escritas por personagens apresentados no vídeo. 

Para ativar o conhecimento prévio dos alunos, antes da exibição do vídeo, pergunte a eles 

quais abreviações, pictogramas, símbolos gráficos etc. costumam observar e utilizar em postagens de 

blogues, mensagens instantâneas, tweets etc. Anote as respostas na lousa e verifique se todos 

conhecem os seus significados. Com base nas respostas, observe, com os alunos, quais abreviações, 

pictogramas etc. são mais utilizados pela turma.  

Em seguida, informe-os de que vão assistir a um vídeo que apresenta personagens trocando 

mensagens instantâneas e eles devem descobrir o significado de algumas abreviações utilizadas nessas 

mensagens. Oriente-os a escrever as respostas em uma folha de papel para conferência posterior.  
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O vídeo pode ser exibido quantas vezes o professor julgar necessário e pausas podem ser feitas 

para tecer comentários, efetuar anotações na lousa e/ou propor perguntas complementares aos 

alunos. Ao final da exploração do vídeo, pergunte aos alunos o que aprenderam. Se desejar, peça que 

respondam a essa pergunta por escrito no caderno ou em uma folha de papel a ser recolhida. 
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Vídeo 2: Conditionals (Challenge!) 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 4 

Bimestre 2º 

Duração  1 min 58 s 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo (BNCC) Eixo Conhecimentos Linguísticos 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Orações condicionais (tipos 1 e 2) 

Habilidade (BNCC) 
(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações 
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses). 

 

Objetivos 

• Proporcionar, por meio de atividade desafiadora proposta no vídeo, oportunidades de uso 
de formas verbais em orações condicionais do tipo 2 (If-clauses).   

 

Sugestões de abordagem  

O vídeo deve ser utilizado para favorecer a consolidação das formas verbais empregadas em 

orações condicionais do tipo 2 (If-clause). De forma desafiadora, ele oferece oportunidades de os 

alunos indicarem o que aconteceria com os personagens que aparecem no vídeo se determinadas 

situações acontecessem.  

Para ativar o conhecimento prévio dos alunos, antes da exibição do vídeo, pergunte a eles qual 

conectivo em inglês geralmente usamos para apresentar uma hipótese. Eles devem indicar “If”. Anote 

o conectivo “If” na lousa. Então, escreva as orações “If I had the chance...” e “If I had the money...” e 

peça sugestões para completar as frases indicando o que poderia acontecer caso as situações 

apresentadas fossem verdadeiras. Anote, na lousa, algumas das sugestões indicadas para completar 

essas frases. Se desejar, peça a alguns alunos que escrevam suas respostas na lousa.    

Em seguida, explique aos alunos que o vídeo a que vão assistir apresenta personagens em 

situações hipotéticas e que eles devem indicar o que poderia acontecer nessas situações. Oriente-os a 

escrever as respostas às questões apresentadas no vídeo em uma folha de papel para conferência 

posterior.  
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O vídeo pode ser exibido quantas vezes o professor julgar necessário e pausas podem ser feitas 

para tecer comentários, efetuar anotações na lousa e/ou propor perguntas complementares aos 

alunos. Ao final da exploração do vídeo, pergunte aos alunos o que aprenderam. 
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Vídeo 3: Modal Verbs  

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 5 

Bimestre 3º 

Duração  3 min 35 s 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo (BNCC) Eixo Conhecimentos Linguísticos 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Verbos modais: should, must, have to, may e might 

Habilidade (BNCC) 
(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e 
might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. 

 

Objetivos 

• Apresentar os verbos modais should e must em diferentes situações de uso. 

• Proporcionar oportunidades de uso dos verbos modais e de interação oral em língua 
inglesa em sala de aula por meio de atividades complementares ao vídeo. 

 

Sugestões de abordagem  

O vídeo pode ser utilizado para introduzir ou rever os usos dos verbos modais should e must, 

a seu critério. Caso o vídeo seja empregado como revisão, é possível propor mais perguntas para 

explorar o que os alunos já sabem sobre o assunto. 

Para ativar o conhecimento prévio dos alunos, pergunte a eles, antes da exibição do vídeo, se 

costumam buscar conselhos quando estão com dúvidas ou problemas. Pergunte também se costumam 

ler textos que apresentam recomendações ou indicam regras a serem seguidas e quanto seria 

importante, na opinião deles, uma pessoa compreender recomendações e regras.  

Em seguida, informe-os de que o vídeo a que eles vão assistir mostra diferentes situações em 

que são apresentadas recomendações, orientações e regras, além de um exercício interativo na parte 

inicial do vídeo, a ser respondido por escrito ou oralmente, a seu critério. Destaque que, na parte final, 

há uma vinheta chamada “Your turn”. Explique que essa expressão significa “Sua vez” e indica que é o 

momento de a turma participar e colocar em prática os conteúdos abordados no vídeo.  
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A fim de tornar a participação dos alunos mais dinâmica e organizada, peça que peguem duas 

folhas de papel e escrevam a letra A em uma delas e a letra B na outra. Se preferir, entregue a cada 

aluno duas fichas prontas – uma com a letra A e outra com a letra B. Nesse caso, as fichas podem ser 

distribuídas e recolhidas a cada aula para uso em outras turmas e/ou em atividades desenvolvidas com 

outros vídeos ao longo do ano letivo. Durante a primeira exibição do vídeo, em cada exercício 

interativo da parte “Your Turn”, os alunos deverão levantar as folhas ou fichas com suas respostas. Na 

segunda exibição, faça pausas para perguntar como eles chegaram às respostas e esclarecer possíveis 

dúvidas.  

O vídeo pode ser exibido quantas vezes o professor julgar necessário e pausas podem ser feitas 

para tecer comentários, efetuar anotações na lousa e/ou propor perguntas complementares. Pode-se 

também pedir que alguns alunos encenem situações apresentadas no vídeo e/ou criem outras 

similares para utilizarem os verbos modais should e must em contextos significativos. 

Ao final da exploração do vídeo, pergunte aos alunos o que aprenderam. Se desejar, peça que 

respondam a essa pergunta por escrito no caderno ou em uma folha de papel a ser recolhida. 
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Vídeo 4: Linking Words/Phrases  

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 8 

Bimestre 4º 

Duração  4 min 13 s 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo (BNCC) Eixo Conhecimentos Linguísticos 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Conectores (linking words) 

Habilidade (BNCC) 
(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, 
contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e 
intencionalidade discursiva. 

 

Objetivos 

• Apresentar conectores (linking words/phrases) indicadores de contraste (but, however, on 
the contrary) e condição (as long as, if) em diferentes situações de uso. 

• Proporcionar, por meio de atividades complementares ao vídeo, oportunidades de uso de 
conectores (linking words/phrases) indicadores de contraste (but, however, on the 
contrary) e condição (as long as, if). 

 

Sugestões de abordagem  

O vídeo pode ser utilizado, a seu critério, para introduzir ou rever o uso de conectores (linking 

words/phrases) indicadores de contraste (but, however, on the contrary) e condição (as long as, if). 

Caso seja empregado para fins de revisão, é possível fazer mais perguntas para explorar o que os alunos 

já sabem sobre o assunto. 

Para ativar o conhecimento prévio dos alunos, antes da exibição do vídeo, pergunte se eles 

gostam de assistir a filmes, se assistem filmes com áudio em inglês e se acreditam ser possível aprender 

palavras e expressões em inglês dessa maneira. Pergunte se eles se lembram de ter aprendido alguma 

palavra ou expressão ao assistir a filmes com áudio em inglês e anote as respostas na lousa.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Inglesa – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

 
Em seguida, informe-os  de que vão assistir a um vídeo que apresenta diferentes conectores 

utilizados em trechos de filmes em inglês, além de exercícios interativos, que são propostos ao longo 

do vídeo. Destaque que, na parte final, há uma vinheta chamada “Your turn”. Explique que essa 

expressão significa “Sua vez” e indica que é o momento da turma participar e colocar em prática os 

conteúdos abordados no vídeo.  

A fim de tornar a participação dos alunos mais dinâmica e organizada, peça que, nos exercícios 

interativos propostos no início do vídeo, eles escrevam suas respostas em uma folha de papel, em 

tamanho legível a distância e, então, levantem suas respostas para que todos vejam. Para os exercícios 

da parte final (“Your turn”), oriente-os a pegar duas folhas de papel e escrever a letra A em uma delas 

e a letra B na outra. Se preferir, entregue a cada aluno duas fichas prontas – uma com a letra A e outra 

com a letra B. Nesse caso, as fichas podem ser distribuídas e recolhidas a cada aula para uso em outras 

turmas e/ou em atividades desenvolvidas com outros vídeos ao longo do ano letivo. Durante a primeira 

exibição do vídeo, em cada exercício interativo, os alunos deverão levantar as folhas ou fichas com 

suas respostas. Na segunda exibição, faça pausas para perguntar como eles chegaram às respostas e 

esclarecer possíveis dúvidas.  

O vídeo pode ser exibido quantas vezes o professor julgar necessário, e pausas podem ser 

feitas para tecer comentários, efetuar anotações na lousa e/ou propor perguntas complementares. Se 

houver interesse da turma, pode-se também pedir que alguns alunos dramatizem os trechos de cenas 

apresentados no vídeo. Outra possível atividade complementar é solicitar aos alunos que, em dupla, 

construam frases sobre os filmes citados (ou outros de sua preferência) utilizando os conectores but, 

however, on the contrary, as long as e/ou if, apresentados no vídeo.  

Ao final da exploração do vídeo, pergunte aos alunos o que aprenderam. Se desejar, peça que 

respondam a essa pergunta por escrito no caderno ou em uma folha de papel a ser recolhida. 

 


